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СЕПТЕМБАР 2018. 

 

И ову школску годину са највише узбуђења дочекали су бедући ђаци 

прваци! 

31.08.2018. у школској сали, добродишлицу  новим ученицима и њиховим 

родитељима пожелео је прво председник општине Сремски Карловци,Ненад 

Миленковић,а затим директорка школе Весна Чолић као и учитељице Тамара 

Недељковић,Бојана Бујак и Виолета Комленић 

Срећно свима! 
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У недељу,02.09.2018. у Саборној цркви Свети Никола , у оквиру литургије 

призван је и Свети дух поводом почетка нове школске године.Многи наши 

ђаци су уз овај благослов почели или наставили свој пут образовања. 

 

04.09.2018. отворен је реновиран  кабинет Руског језика;захваљујући 

наставнику Данијелу Метикошу и „РЖД Интернешенел“,наша школа је 

добила један савремено опремљен кабинет.Поводом овог значајног 

догађаја,гости наше школе били су потпредседница владе Зорана 

Михајловић,амбасадор Русије у Србији Александар Чепурин,генерални 

директор „РЖД Интернешнел“ Сергеј Алексејевич Павлов,начелник школске 

управе Јован Вукчевић и председник општине Сремски Карловци Ненад 

Миленковић. 
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06.09.2018.  Покрет  горана Војводине је, у оквиру пројекта „ Културно 

двориште“,  ђацима 4. и 5. разреда организовао две радионце;ђаци су 

учествовали у борбеној арени,цртању по телу и прављењу фризура у 

римском стилу. 

 

 

 

Од 17. до 20.09. 2018. у нашој школи  одржавао се ЕХО ФЕСТИВАЛ-ДАНИ 

РУСКОГ ФИЛМА ЗА ДЕЦУ, „Бајке  детињства.“Поред руских анимираних и 

играних филмова за децу и младе,мини концерт одржао је руски музичар 

Сергеј Светлов.Организатор Ехо фестивала у Сремским Карловцима је студио за 

дечију и омладинску анимацију ДОМ, а покровитељ је општина Сремски Карловци. 
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18.09.2018. у 12.00 часова у Свечаној сали наше школе,ученицима је 

представљена  Школа оријентиринга. 
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У среду,19.09.2018. деца и родитељи су имали прилику да присуствују јавном 

часу кинеског језика.Час је одржан у Свечаној сали од 12 до 13 часова. 

 

 

 

 

Поносни смо на нови лого наше школе!22.09.2018. званично је изабран нови 

лого;након завршетка конкурса, идеја Радоја Лазара,ученика III 2 одељења 

изабрана је као најбоља! 
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И ове године наставља се сарадња наше школе са Завичајном збирком у 

Сремским Карловцима.25.09.2018. учитељице Мелита Обрадовић (2.2) и 

Николина Влаисављевић(3.1)  су са својим ученицима учествовале у још  

једној креативној радионици.Тако су настали Сова сатић и Чупко за оловке! 
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ОКТОБАР 2018. 

 

03.10.2018. ученици 7. и  8. разреда позвани су да буду део манифестације 

под називом  „ Мали – велики хемичар 2“,у организацији Природно – 

математичког факултета.Ђаци су са наставницом Горданом Балог Гишгеци 

имали прилику да виде праву хемијску лабораторију,инструменте,огледе,али 

и да сами изводе исте! 
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30.10. 2018. ученици 4.3 разреда су,захваљујући Покрету горана Новог Сада 

посетили Ковиљско – петроварадински рит;повод је био „Европски викенд 

посматрања птица“.У овој манифестацији учествују људи широм света већ 25 

година. 
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09. и 10.10. 2018. нашу школу посетила је Православна омладинска 

заједница.Основана пре две године уз благослов Његовог Преосвештенства 

Епископа сремског Василија,прзентовала је ученицима од 5. до  8. разреда 

свој рад и деловање, пре свега на пољу духовног живота. 
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05.10.2018. завршена је Дечија недеља! У току ове недеље одржане су 

многе креативне активности: 

-табла са порукама извињења,захвалности или честитке 

-осликавање школског дворишта на тему „Моје право да живим срећно и 

здраво,за одрастање без насиља“ 

-размена књига и ручно прављених играчака 

-посета музеју поводом изложбе „ Кад су Карловчани били мали“ 

-приредба поводом пријема првака у Дечји савез 

-Јесењи крос 

-Дан загрљаја 

-посета градоначелнику 
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Од 07. до 21.10.2018. у нашој школи трајала је Међународна недеља 

програмирања.Организовани су угледни часови у виду радионица у којима су 

учествовали ученици петог,шестог,седмог и осмог разреда. 
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23.10.2018. прославили смо још један Дан школе!! Био је то један диван дан 

са темом Народна традиција,туризам,винарство и 

виноградарство.Овогодишља прослава Дана школе подразумевала је низ 

активности: турнир у одбојци,креативне  и језичке радионице у учионицама и 

централну приредбу у Свечаној сали.На крају,присутни су  уживали у 

популарној музици коју је извео школски бенд. 
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24.10.2018. наши ученици су и ове године посетили Међународни сајам 

књига. Манифестација ове године обележава  150 година  од рођења Алексе 

Шантића,200 година од објављивања „Вуковог речника“ и 75 година од смрти 

Михаила Петровића Аласа.Манифестацију под слоганом „Радост читања“ 

наших 30 најбољих ученика седмог и осмог разреда посетили су захваљујући 

Друштву за неговање традиције и развој Сремских Карловаца. 
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НОВЕМБАР 2018. 

03.11.2018. захваљујућу пројекту „Буђење Фрушке горе“,под 

покровитељством фондације „Нови Сад 2021 Европска престоница културе“ 

учитељице Николина Влаисављевић(3.1) и Милена Трипић (3.2) ,са својим 

ученицима посетили су етно село „Врдничка кула“;ученици су имали прилику 

да уживају у концерту Војвођанског симфонијског оркестра који је изводио 

музику прилагођену деци узраста од првог до четвртог разреда. 
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03.11.2018. ученици 4.1 одељења са учитељицом Татјаном 

Крстић,учествовали су у радионици „Столица – Хоклица“; радионицу је 

организовала културна станица Свилара у сарадњи са Основном школом „ 

Иван Гундулић“ у Новом Саду.Ђаци су осликавали хоклице. 

 

 

08.11.2018. и наша школа је обележила Дан просветних 

радника!Активношћу под називом „У туђим ципелама“ наставници и ученици 

су заменили улоге. 
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Од 8. до 10. 11.2018. у нашој школи организована је обука за 16 наставника 

која је имала за циљ да их обучи да формулишу предлоге пројекта и 

стратешки их позиционирају у оквиру дефинисаних приоритета и мера,као и 

финансијских ограничења. 
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ДЕЦЕМБАР 2018. 

*10.12.2018. одржана је церемонија уручивања награда учесницима и 

победницима  уметничког конкурса  „ Старе приче и бајке на нов начин“ у 

организацији РЖД „Интернешпн“  

На свечаној манифестацији учествовали су представници  Амбасаде Руске 

Федерације у Републици Србији, Трговонског представништва Русије у Србији 

, Министарства просвете Републике Србије , Инфраструктура железница 

Србије и други. 

*Током првог полугодишта Еко тим и Едукативни клуб  организовали су 

акцију сакупљања чепова . Акција је била хуманитарног типа , а циљ је био 

сакупити довољан број чепова како би се помогло нашој суграђанки. Ученици 

су се и овај пут показали као веома хумани и потрудили се да буду на висини 

задатка.Сакупљено је 125 кг чепова , а највише се потрудило одељење 

7/2.Акција ће се наставити и у другом полугодишту. 

 

  

27.12.2018.  Ове године одржан је Новогодишњи вашар , али на другачији 

начин . Учествовали су сви ученици наше школе од 1. до 8. разреда . Сви су се 

показали као прави мали предузетници , што је био и циљ због увођења 

појма предузетништва у школе као међупредметне компетенције. 
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Новина је да се вашар одтжао у центру Карловаца на тезгама за продају 

сувенира.Посећеност је била велика. Драго нам је да су се родитеље и 

становници нашег лепог места одазвали позиву и посетили вашар у веома 

лепом броју . 

Захваљујемо се локалној самоуправи , родитељима , ученицима и колегама 

што су допринели да овај догађај буде заиста на високом нивоу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.23oktobar.edu.rs/wp-content/uploads/2018/12/pixiz-27-12-2018-13-45-35.jpg
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ЈАНУАР 2019. 

27.01.2019. Прослава школске славе Свети Сава одржана је 27.01. у свечаној 

сали Карловачке гимназије . Свечану академији су присуствовале све три 

школе  и припремиле пригодан програм . Велика нам је част да издвојимо 

беседу наше вероучитељице Љубице Петковић. 

 

ЧАСНИ ОЦИ, ГОСПОДИНЕ ДИРЕКТОРЕ, УВАЖЕНИ ПРОФЕСОРИ, ПОШТОВАНИ ГОСТИ И ДРАГИ 
УЧЕНИЦИ, 

Данас литургијски прослављамо Равноапостолног и Богоносног Светог Саву. 

Свети Сава је први који је оплеменио посејано семе Христове науке у српском народу. Његова личност 
је: „Свети и дубоки корен из кога је израсло све што је свето и честито у нашем народу и нашој историји. 
Из тога корена се разгранало дрво наших светих предака, наших светих обичаја, наше културе, а пре 
свега дрво наших светих људи.“ 

Он је био најмарљивији сабиратељ духовне и моралне снаге прво у себи, а потом и у народу. У његовој 
служби истиче се да је своје људе научио Богоразумију и мудрољубљу. Давно смо се ми, захваљујући 
Светом родоначелнику Симеону и Светом Сави, уписали у историјску књигу народа Божијих. Имамо за 
собом више од десет векова своје зреле хришћанске историје. Бог их је прославио као свете, а њихово 
светитељство је просветлило дух нашег народа. 

У тропару Светом Сави певамо да је он као маслиново стабло: Као што маслина рађа вековима добар 
плод којим се човек храни, тако је и Свети Сава као сверодно маслиново дрво. Израстао је из нашега 
рода, и обожио народ свој. Сабрао је свој народ у Христу, и сабира га кроз векове, а то чини и данас. Он 
је корен праве вере из кога свако добро ниче, он засађује своје дрво као маслиново дрво у Земљу 
Живих, у Рај вечни и непролазни. 

Свеукупан рад Светог Саве, како каже Владика Николај, испуњен 
је Христољубљем, човекољубљем и родољубљем. Својим животом дао је пример и образац сваком 
хришћанину. 

Млади кнез Растко побегавши са очевог двора на Свету Гору, као што каже Јустин Поповић, био је 
„Наш први бегунац из времена у вечност. Он нам је открио пут из смрти у живот и одвео нашу душу на 
изворе бесмртности. Побегао је за Богочовеком и у њему нашао решење свих проблема који муче 
људску душу.“ Оставио је све пролазно и смртно у име вечног и бесмртног. 
Спознајући Христољубље испунио је речи Христове: Ко хоће да иде за Мном, нека се одрекне себе, 
узме крст свој и пође за Мном“. (Мт 16, 24). 

Од ране младости монах Сава водио је тежак живот подвижника. Из његових житија види се да се због 
великог подвига и уздржања болест уселила у њега још док је био монах на Светој Гори, али за монаха 
Саву: „Нема човековог проблема који се својом суштином не отискује у вечност. За правилно решење 
било ког човековог проблема потребан је Богочовек у својој пуној историјској стварности и животности.“ 
Наше рођење, наше умирање, свака наша патња и свако наше страдање у овоземаљском животу тада 
добија велик и неизрецив смисао који ће се у потпуности пројавити у Христу његовим Другим доласком. 
Свети Сава је постао путеводитељ у живот вечни свим поколењима, до данас и до краја света. Постоје 
само два пута, пут живота и пут смрти. Свети Сава је изабрао пут живота. То је пут Светих Апостола који 
су раширили и пронели Свето Јеванђеље по свету и запечатили тај пут својом крвљу. И заиста, за нас 
људе не постоји трећи пут. Свети Сава је изабрао пут живота, пут који води истини – Христу, а Христос 
дарује човеку живот вечни и непролазни. 

Када је Свети Сава произведен за архимандрита настањује се у Студеници одакле развија рад на 
духовном просвећивању народа. За српски народ то је најплоднији период Савиног рада. Народ је био 
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надахнут новим родољубљем и делотворно одуховљен. Исправио је ум свога народа, очистио срце 
његово, а то је постигао не речју, него делом, примером и молитвом. Архимандрит Сава нам даје 
пример човекољубља. Мирио је браћу, уређивао односе Срба са околним народима и уносио мир међу 

балканске народе. Због овога је поштован не само од Срба већ и од Бугара и Грка. 

Тим узвишеним идеалом Свети Сава се руководио у стварању и организацији самосталне Српске цркве 
и у одржавању јединства са свим православним црквама. Ове године обележавамо осамсто година 
самосталности Српске цркве. Као први српски архиепископ, Сава добивши аутокефалност „НАРОДА 
РАДИ“, извршио је организацију Српске цркве, хиротонисао епископе и одредио им седишта. Имао је дар 
да изабере праве сараднике који су његово дело помагали. Стварајући Српску цркву, стварао је српску 
државу и српску књижевност и културу. Српском народу дао је хришћанску душу, која се одржала и 
сачувала упркос пропасти српске државе. 

Свети Сава тада добија поред посвећења за првог српског архиепископа, посебно овлаштење у тако 
тешким временима када се није могло знати докле ће Латини седети у Цариграду, да наступа свуда у 
његово име и учини што је могуће за добробит Православља уопште, да се српски архиепископ бира и 
посвећује у српској земљи. 

Први српски архиепископ сазвао је сабор у Жичи на објављење свете истините вере. У овој беседи 
Свети Сава све упозорава: „Будите ми подобни, учитељу своме и последујте ме у учењу и вери и 
љубави и нећемо бити далеко од Царства небескога, но ћемо се настанити са Господом нашим…“ „Нити 
нам строг живот без праве вере у Бога може што помоћи, нити нас право исповедање вере без добрих 
дела може представити Господу, него треба обоје заједно да бива, да би човек Божији био савршен и да 
не храмље никаквим недостатком јер вера спасава, када љубављу у Богу чини добра“. 

Прилике у Православљу, а посебно у источним патријархатима, нико није познавао боље од њега. Тако 
он постаје део опште црквене историје, а не само прва личност Српске помесне Цркве, што се данас не 
истиче довољно. 

Савина путовања откривају једну страну његове личности о којој се данас мало говори, а то је – 
ХРАБРОСТ. Када је било потребно у интересу опстанка државе, архиепископ Сава иде директно у 
непријатељски логор код одметника Стреза. 

Најстарији портрет Св. Саве налази се у манастиру Милешеви. Уметник је добро познавао Светог Саву 
и зато овај насликани лик представља један од најлепших портрета српске средњовековне уметности. 
Одевен је у архијерејски орнат, полиставрион и омофор. На глави има тонзуру која означава Христов 
венац. Разговор са душом, богат унутрашњи живот и унутрашња духовна борба никад ни на једном лицу 
нису истинитије изражени: тако много неспокоја, дугог, пажљивог размишљања и пребирања у вечитом 
распињању душе, која је тражила службу Богу и изискивала службу отачаству. 

            Просветитељ Сава је својим делима дао темељ српској књижевности и увео је у европске 
токове. Делом Светог Саве и развојем аутокефалне српске цркве, српска књижевност добија ону своју 
садржину која ће је учинити равноправним и активним учесником у књижевном животу православног 
словенског света. По речима Димитрија Богдановића, то је главна етапа у конституисању српске 
средњовековне књижевности, а главни књижевни центри ране немањићке Србије постају Хиландар, 
Студеница, Жича, Милешева и Пећ. 

За Светога Саву просвета значи просветљење, и то просветљење кроз освећење Духом светим, као 
творцем, носиоцем и раздаваоцем светости. Ова важна просветна институција прослављала је  Св. 
Саву од самог свога почетка као и друге школе које су јој претходиле. 

Први српски архиепископ нам даје пример родољубља: волети свој народ, али волети и сав људски 
род и читаво човечанство. За Србе национална свест и родољубље је пут успостављања аутентичних 
хуманих односа међу људима и народима. У Србији, уз Србе живи толико других народности и толико 
других вероистовести и религија. Српско Светосавље не зна за прозелитизам, за унијатство, за насилно 
посрбљавање и насилно превођење у Православље. Очистио је народне обичаје од паганских 
елемената, оплеменио и задржао оне који не кваре чистоту вере. У практично испољавање побожности 
унео је много националних елемената, што је названо СВЕТОСАВЉЕМ. То не значи нешто друго до 
Православља, доживљеног на српски начин. Његово послање у том погледу равно је делу Ћирила и 
Методија, просветитеља словенских. Данас, у времену великих искушења, чувајмо завет Светог Саве 
који је живео и живу у Христу. 
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Поносно је бити Савин потомак по народности, али је још дивније и поносније бити његов потомак на 
јеванђелском путу, непоколебљиво ходити његовим врлинским путем, путем самопожртвовања, 
напредовања у вери, побожности и моралу. 

Дајмо славу и хвалу Богу Који нас је удостојио да у својој историји имамо Архијереја, Светитеља који 
вечно живи и бди над својом Црквом, слуша и прима молитве наше, а ми му у оданости и љубави 
кличемо: „Оче српске школе и цркве нам свете, Светитељу Саво моли Бога за нас!“ 

Љубица Петковић, проф. 

 

ФЕБРУАР 2019. 

*02.02. 2019. Екипа наших одбојкаша , предвођена наставницом Драганом 

Глигоријевић Карахода , освојила је прво место на општинском такмичењу у 

одбојци и пласирала се на окружно такмичење. 

 

  

*04 .02. 2019. Представници наше школе присуствовали су Промоцији модела 

дуалног и предузетничког  образовања под покровитељством Министарства 

просвете , науке и технолошког развоја у Скупштини Града Новог Сада. 

 

 

 



Летопис ОШ „23.октобар“ 
 

 23 

*10.-11. 02 .2019. Одржан је традиционалан зимски Државни семинар 

Друштва математичара Србије  , у Београду на Економском факултету , ком су 

присуствовали наставници наше школе. 

*20. -21. 02 . 2019. 30 наставника наше школе присуствовало је стручној обуци 

у организацији Образовно креативног центра ДИДАКТА у циљу јачања 

компетенција у креирању наставних садржаја. 

  

*22. 02.2019. Чланови Едукативног клуба- ученичке организације одржали су 

обуку „ Употреба дигиталних уџбеника“ за ученике и родитеље 1. и 5. 

разреда. Обука је одржана кроз шест одвојених интерактивних предавања за 

шест одељења током децембра 2018. и јануара и фебруара 2019. године. 

Модератор учитељица Татјана Крстић , реализатори ученици Лидија Светек , 

Тања Живојинов , Деспот Лазић , Маја Шево и Матеја Петрик. 
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МАРТ 2019. 

 

Месец март је месец када се одвијају такмичења на општинском и окружном 

нивоу из   свих предметних области. И ове школске године је наша 

школаостварила запажен успех на већини такмичења. Ово су  ученици који су 

нас представљали на такмичењима . Честитамо ученицима и њиховим 

менторима. 

 

http://www.23oktobar.edu.rs/wp-content/uploads/2019/03/52809925_813026369040959_4078117090169454592_o.jpg
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http://www.23oktobar.edu.rs/wp-content/uploads/2019/03/BeFunky-collage.jpg
http://www.23oktobar.edu.rs/wp-content/uploads/2019/03/BeFunky-collage_1.jpg
http://www.23oktobar.edu.rs/wp-content/uploads/2019/03/pixiz-25-03-2019-23_07_06.jpg
http://www.23oktobar.edu.rs/wp-content/uploads/2019/03/53533134_821519538191642_2983160764837134336_o.jpg
http://www.23oktobar.edu.rs/wp-content/uploads/2019/03/53926372_825058114504451_6121518570892427264_o-1.jpg
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http://www.23oktobar.edu.rs/wp-content/uploads/2019/03/pixiz-25-03-2019-23_13_31.jpg
http://www.23oktobar.edu.rs/wp-content/uploads/2019/03/pixiz-25-03-2019-22_50_56.jpg
http://www.23oktobar.edu.rs/wp-content/uploads/2019/03/pixiz-25-03-2019-23_11_12.jpg
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*02.03.2019. Одржала се Градска смотра рецитатора под називом „Песниче 

народа мог“ у просторијама Карловачке гимназије као домаћина 

овогодишње смотре. Организатори су Савез уметничког стваралаштва 

аматера Војводине у сарадњи са Карловачком гимназијом из Сремских 

Карловаца. Нашу школу је представљала Теодора Јовановић  6/3 . На смотри 

је рецитовала ауторску песму „Срем“ и пласирала се у други круг такмичења. 
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*20.03.2104. Ученици осмих разреда су присуствовали трибини „ Нисте сами“ 

одржаној у свечаној сали Општине Сремски Карловци. Кампања се спроводи 

под покровитељством председнице Народне скупштине Маје Гојковић и 

подржана је од стране УНИЦЕФА и Министарства за рад. Кампања је 

усмерена на дестигматизацију младих људи са проблемима менталног 

здравља и физичке инвалидности. 
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АПРИЛ 2019. 

*03.04.2019. Одржано је Окружно школско такмичење у стрељаштву- Нашу 

школу је представљало 9 такмичара који су остварили сјајне резултате. Наши 

ученици су освоји ли четири прва и једно друго место .  

 

*04.05.2019. Ученици наше школе од 1. до 8. разреда учествовали су на 

Окружном такмичењу из атлетике у Новом Саду у неколико дисциплина : 

скок у даљ , трчање на 60 м и бацање вортекса. Милица и Оливера Каназир 

освојиле су прво и друго место у трци на 60 м и пласирале се на 

Међуокружно такмичење.  
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*23.04.2019. Ове године наши ученици су остварили рекорд за девет година 

учешћа на Међународном конкурсу ЛИК Русије –рецитације , макете , цртежи 

, певање , књижевност...Награђеним ученицима ће , уз пригодан програм , 

награде бити додељене у Руској школи у Београду. 

 

 

  

 

МАЈ 2019. 

 

*08.05.2019. Државно школско првенство у стрешаљштву одржано је у 

Спортском центру у Смедереву. Мушка екипа наше школе освојила је 3. 

место , а женска екипа 5. место. 
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*10.05.2019. Одржано је Државно школско првенство у оријентирингу . Наша 

школа је проглашена за најбољу у држави. Наш сјајни тим су : Јован Вулета 

7/3 , Јанко Живков 6/3 , Ана Шимуновић 7/3 , Стефан Бауер 6/2 , Срђан 

Поповић 7/2 , милица Зељковић 6/1 и Мирјана Поповић 5/3. Златни тим је 

донео 5 медаља ( 2 златне и 3 сребрне ) као и победнички пехар. 

 

*11.05.2019. остварена је сарадња са Новосадском новинарском школом 

09.05. и 10. 05. 2019. У оквиру пројекта „Мегафон “. Наши ученици су имали 

прилику да разговарају о стереотипима у медијима , насилним садржајима 

реклама ...Као евалуацију припремили су ауторске текстове , видео скечеве и 

анимирани филм.  
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*15.05.2019. СИМ Спортске игре младих 2019. године под покровитељством 

Министарстава просвете и спорта . Сала за физичко васпитање наше школе . 

Ред спорта , ред фер плеја и наравно, пријатељства. 

 

*31.05.2019. Данас је у нашој школи одржан мастер клас ( огледни час ) са 

истакнутим професорима музичке школе Домисолка из Москве. Часу је 

присуствовао наш хор , који је заузео треће место на такмичењу хорова 

Војводине, и хор ОШ „ Растко Немањић Свети Сава “ из Старе Пазове који је 

зауео  друго место. 

http://www.23oktobar.edu.rs/wp-content/uploads/2019/05/DSC_5282.jpg
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ЈУН 2019. 

*05.06. 2019 . Јубиларна десета акција „За чистије и зеленије школе у 

Војводини“  одржана је у нашој школи. Поносни смо што смо имали част да 

будемо домаћини једној оваквој манифестацији. 
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*12.06.2019. 
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*27.06.2019.Ђаци наше школе и ове године активно раде на изградњи „ 

Мулти моста “. Тако су ове године ученици 4. Разреда израдом анимираном 

филма желели да упознају вршњаке из Русије са народном традицијом 

Сремских Карловаца. Они ће у знак захвалности превести филмић на руски 

језик и тиме помоћи другарима из Србије да у 5. разреду лакше прихвате 

њихов језик. Захвалност за ову прилику и сарадњу садецом из Русије 

исказујемо и породици Попов. 
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*АВГУСТ 2019. 

*25.08.2019. Одржана је промоција филма „ Ми живимо у Сремским 

Карловцима “ Мулти – мост је одржана у оквиру филмског фестивала на 

Видиковцу. Филм је продукт рада ученика Основне школе „23. октобар “ и 

Студија ДОМ анимације. 

*30.08.2019. 
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       Школска 2019/2020. година 

*септембар 2019.  

Фондација Темпус је 6. Септембра 2019. године у 

Београду организовала национални eTwinning 

конференцију под називом „Развијање кључних 

компетенција путемeTwinning пројеката“. Циљ 

конференције био је да упозна учеснике са кључним 

компетенцијама на европском нивоу и ефикасним 

начинима њиховог развијања код ученика кроз пројектну наставу. Учитељица 

наше школе Ирена Бијелић је добила националну ознаку заучешће у пројекту 

Благо нашега краја. 

 

 

Ученици наше школе учествују у пројекту под називом „3.филмски мулти-

мост“ који се одвија у Сремским Карловцима од 15. до 18. Септембра . 

Радионице анимације воде чланови студија „Комната 16“ из Кијева .Учећи 

анимацију и руски језик наши ученици праве цртане филмове и развијају 

своју креативност. 
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*Октобар 2019. 

Недеља кодирања је светска манифестација која промовише програмирање , 

односно креирање путем кодирања . Ове године се одржава између 5. и 20. 

Октобра, а наша школа учествује са следећим активностима :UNPLUGGED 

PROGRAMIRANJE GIRLS AND BOYS , LETS GO CODING FOR YOUR FUTURE  

RAĐANJE WEB SAJTA. 

Дан школе 23. октобар обележен је као тематски дан отворених врата под 

називом „Ау , што је школа згодна“. Активности су реализоване у неколико 

сегмената: спортске активности, школски турнир , приредба , изложба 

„Школски времеплов “ и ревија „Шешир професора Косте Вујића“ 

 

25.10. Наша школа је званично добила статус међународне Еко- школе и 

Зелену заставу са знаком као највише признање . Сертификат и статус се 

додељује за достигнућа у спровођењу образовања о одрживом развоју и 

сталном побољшању по питању животне средине у самој школи и њеној 

широј околини. 
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*новембар 2019. 

02. новембар - Семинар НЛП комуникацијом до жељених исхода 1.модул за 

30 наставника наше школе. 

 

 

 

8.новембар  „У туђим ципелама“ – Идеја о дану наставника зачета је у Индији 

1962. године , а тек 1994. године УНЕСКО је препознао значај обележавања 

овог датума . Дан просветних радника је прихваћен широм света . У Србији се 

овај дан обележава 08. новембра на дан рођења Вука Стефановића 

Караџића. У нашој школи овај дан традиционално обележавамо кроз 

активност „У туђим ципелама“ кад ученици преузимају улогу наставника  и 

свих других запослених у школи. 
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*децембар 2019. 

04.12. Стручна посета наставника из Новог Пазара – нашу школу су посетили 

учитељи и наставници биологије из Ниовог Пазара и имали прилику да се 

упознају са нашом школом и активностима које спроводимо. 

 

 

https://www.23oktobar.edu.rs/wp-content/uploads/2019/12/IMG-3f7bdd3b9148785f264d2219e278a227-V.jpg
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04.12. у свечаној сали наше школе у оквиру пројекта „Анима Сваир“, студија 

за дечију и омладинску анимацију ДОМ, одржана су два предавања на тему 

енергетске ефикасности . Предавања је реализовао стручни тим Дечијег 

културног центра из Новог Сда , а на њима су ,поред ученика и наставника 

наше школе , учествовали и представници Карловачке гимназије , као и 

богословије „Свети Арсеније Сремац“ Ученици ће стечено знање применили 

за прављење сценарија за анимирани филм који ће бити снимљен током 

другог полугодишта. Пројекат је подржало и Министарство просвете. 

 

  

07.12. –На трибини „ Стимулација интелектуалног развоја “ одржаној на 

Институту за модерно образовање у Београду , учитељица Весна Поповић је 

презентовала свој награђени час  Римске цифре – потрага за благом као 

пример добре праксе. 
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20.12. Три године наши ученици од 1. до 8. разреда се упознају са кинеским 

језиком , њиховом културом и традицијом. У сарадњи са Конфучијевим 

центром из Новог Сада спроводи се као ваннаставна активност. 

 

  

23.12. наша школа је одржала традиционални Новогодишњи вашар у центру 

Сремских Карловаца . Новина је да су нам се ове године придружила и деца 

из дневног боравка за децу са сметњама у развоју „Др Милан Петровић“ и 

деца из Дечијег села „Др Милорад Павловић“.  
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*јануар 2020. 

У среду 15. Јануара у 17.00 у свечаној сали Општине одржана је премијера 

филмова снимљених у оквиру пројекта „Филмско зрно “ , као и неколико 

награђених филмова студија ДОМ. 

Један од награђених филмова су снимили и ученици наше школе у оквиру 

Едукативног клуба који води учитељица Татјана Крстић . Овај филм је само 

наставак вишегодишње успешне  сарадње између Студија ДОМ и учитељице 

Татјане која је са ученицима присуствовала овом догађају. 
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27.1.2020.-Светосавска академија обележена је у Карловачкој гимназији. 

Традиционално , и ове године , све три школе са подручја Општине Сремски 

Карловци су заједно , уз пригодан програм прославиле овај дан . 
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Одлуком Покрајинског секретаријата за образовање настава , ради 

спречавања пандемије грипа, се прекида од 12.2.2020. до 22.2.2020. Настава 

почиње 24.2.2020. 

*март 2020. 

1.3.2020. Након обуке Дигитална учионица ,дигитално компетентан наставник 

увођење електронског уџбеника К2П1,присуствовало је 11 наставника наше 

школе . Прегледом задатака Један час уз употребу дигиталних уџбеника, 

најуспешније су биле наше учитељице Ирена Бијелић и Татјана Крстић. 

Њихови радови се налазе у Бази дигиталне учионице. 
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12.3.2020. Наше одбојкашице су заузеле треће место на општинском 

такмичењу.  

 

12.3.2020.- Из Министарства просвете је стигао допис о превентивном 

понашању у циљу спречавања ширења корона вируса. Већ 13.3.2020. школа 

је прешла на онлајн наставу. 
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*април 2020. 

14.4.2020. – обавештење о праћењу наставе и припреми за малу матуру  

ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ ПРАЋЕЊА ДИГИТАЛНИХ ПРИПРЕМА ЗА МАЛУ 
МАТУРУ КАО И НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ 

Поштовани ученици и родитељи, 

У циљу што ефикаснијег укључивања у савремене облике учења и жељи да се помогне малим матурантима 
да обнове градиво од петог до осмог разреда, на сајту rtv.rs, у одељку „Дигиталне припреме за малу 
матуру“ (http://rtv.rs/matura), ученици сваког радног дана могу да погледају изабране задатке као припрему 
за малу матуру. 

Видео прилози обухватају задатке из седам предмета (српски језик, математика, хемија, физика, географија, 
историја и биологија) и емитују се почев од 25. марта текуће године. 

Радио-телевизија Војводине прошле недеље отпочела је емитовање школских часова за осмаке са 
платформе „Моја школа“, Радио-телевизије Србије. Предавања су  доступна су на следећим 
линковима: https://www.youtube.com/channel/UCLxrabZeJFIQtktO2FxCWBw 

 

*јун 2020. 

7.6.2020. Brainfinity такмичење Collaborative Problem Solving Challenge , 

јединствено је такмичење у региону у коме ученици узраста од 5. до 8. 

разреда у тимовима решавају проблеме у реалном контексту користећи све 

предности информационих технологија. Наша школа учествовала је са 

екипом М3Д2 коју чине : Марко Шћекић, Марко Дердић , Димитрије 

Николовски , Марко Рапченко и ментор наставница информатике Драгана 

Ћеранић. Наша екипа је освојила треће место. 

 

 

https://www.23oktobar.edu.rs/(http:/rtv.rs/matura
https://www.youtube.com/channel/UCLxrabZeJFIQtktO2FxCWBw
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23.6.2020. –На крају сваке школске године Наставничко веће бира Ђака 

генерације . Одлука се заснива на утврђеном „Правилнику о избору ђака 

генерације “. Ђаком генерације се проглашава ученик који има највише 

бодова које је стицао током осмогодишњег школовања вредним радом, 

учешћем и освајањем диплома на такмичењима стекао Вукову диплому, који 

је својим понашањем био/била пример својим другарима , а понос својој 

учитељици и наставницима.Све те критеријуме је испунила ученица 8/1 

Тамара Кљајић и тиме сасвим заслужено изабрана за Ђака генерације 

школске 2019/2020. године. 
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        Школска 2020 /2021.година 

Ову школску годину смо започели на нов и другачији начин. Разлог томе је 

пандемија COVID-19 која је још увек актуелна . Све неопходне припреме за 

почетак школске године су реализоване на време уз вођење рачуна о 

превентивним мерама . 

Школа 

Поштовани родитељи, 

Молимо вас да се упознате са обавештењем о начину организације наставе у школској 2020/21. години. 
Детаљније информације о самом наставном процесу и начину функционисања школе у школској 2020/21. 
добићете преко разредних старешина до петка 28. 08. 2020. године. Обавештење је у прилогу. 

Услед специфичне ситуације изазване пандемијом COVID-19, поред успешно организованог наставног 
процеса на првом месту ће бити безбедност деце и запослених током боравка у школи.  Молимо вас да са 
децом пре почетка школске године обавите разговоре и што боље их упознате са мерама заштите здравља. 
Школи ће током септембра месеца приоритет, поред наставног процеса, бити едукација деце о мерама 
заштите здравља током пандемије COVID-19. 

Напомињемо да у ситуацији у којој се тренутно налазимо и у којој почињемо нову школску годину нема 
идеално организованог наставног процеса, али смо као школа уз препоруке министарства покушали да 
пронађемо најбоље решење. Молимо вас као и до сада за сарадњу и разумевање током наставног процеса. 
Само заједнички уз међусобно уважавање и разумевање успећемо да са децом прођемо кроз 
предстојећи   период. 

Школа задржава право да у случају потребе или одлуке министарства просвете у складу са здравственом 
ситуацијом промени изабране моделе наставног процеса. 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ 
 

 

 

 

https://www.23oktobar.edu.rs/?author=1
https://www.23oktobar.edu.rs/wp-content/uploads/2020/08/%D0%9E%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B5%D1%9A%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%99%D0%B5.pdf


Летопис ОШ „23.октобар“ 
 

 51 

 

Овогодишња Дечија недеља је одржана под слоганом инспирисаним 

стиховама песника Јована Јовановића –Змаја „Подељена срећа два пута је 

већа“. Реализоване су многобројне активности : Дан учитеља , видео 

добродошлица првацима у Дечији савез , организовање радионица на тему 

Инклузија , осликавање школског дворишта, посета градоначелнику 

Сремских Карловаца и још много тога. 

Међународни фестифал дечије и омладинске анимације „М-М фест“ од 20. 

до 24. Новембра у Новом Саду и Сремским Карловцима. 

Ученици 7/2 разреда Огњен Трбић, Мирјана Јелић ,Душан Љубојевић и 

Андреја Радивојчевић анимирали су видео клип за песму Карантин 

анимација кроз онлајн радионице Едукативног клуба и студија ДОМ. 

Професор руског језика , заједно са својим ученицима , превео је и 

синхронизовао на српски језик анимирани филм „Псећа прича“,за  који су 

сценарио написала , а затим и снимила деца из Санкт-Петербурга. 
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20.10. Републичко такмичење у  стрељаштву одржано је у Нишу. Мушка екипа 

освојила је 3. место у следећем саставу : Ђорђе Блажески 7/1, Михајло 

Лончарски 6/1 и Александар Жеравица 6/1, уз пратњу наставника физичког 

Горана Маравића. 
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23.10. -Поводом Дана школе , а услед постојеће епидемиолошке ситуације , 

нисмо били у могућности да на традиционалан начин прославимо данашњи 

дан. У сарадњи са педагошкошсихолошком службом Вршњачки тим –ученици 

осмог разреда ( Теодора Силард, Сара Агбаба , Јована Стјепановић, Јована 

Јурешић , Софија Марковић и Стефан Божиновски су одржали три радионице 

ученицима 4/1 одељења , као и у свим одељењима од 5. до 8. разреда. Теме 

су биле : Вршњачко насиље у школи и ван ње , Безбедност на интернету и 

Међусобни односи  поверење , љутња и бес. Сарадња је била на изузетном 

нивоу , ученици су износили своје мишљење , постављали питања и успешно 

дискутовали на све три теме. Све похвале за Вршњачки тим. 

 

 

29.10.-На листи школа и предшколских установа којима је ове године 

додељена Европска ознака квалитета за изузетност рада , нашла се и наша 

школа.Европска ознака квалитета представља признање које образовни 

портал Етвининг образовним установама и наставном особљу чији образовни 

рад достиже одређене европске стандарде.Ове ознаке понело је шест 

учитеља : Марко Готовац (1), Бојана Бујак (1), Весна Поповић (1), Ивана Савић 

(1) , Драгица Грујић (1) и Ирена Бијелић (11). 
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16.11. Међународни дан толеранције је обележ у нашој школи у складу са 

могућностима , тема је била „Обојимо свет бојама толеранције“. 

 

20.11. Дечији савез је разним активностима обележио Међународни дан 

детета. 
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*децембар 2020. 

16.12. Деца за децу 

Ученици , наше школе , показали су и овај пут да имају велико срце , 

организујући хуманитарну акцију , заједно са родитељима и одељенским 

старешинама „ Помоћ за  Оливера“ 
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*јануар 2021.  

21.1. 

 

27.1 . Ове године Школска слава Свети Сава је обележена у складу са 

епидемиолошком ситуацијом. Вероучитељица је са својим ученицима 

снимила кратак филм. 

 

*фебруар 2021. 

12.2.-  У оквиру пројекта  Академија за науку , ученици 4/1 и 5/3 одељења су 

истраживали флору и фауну , угрожене врсте и који је значај СРП Ковиљско- 

петроварадинског рита. Резултате истраживања су искористили да направе 



Летопис ОШ „23.октобар“ 
 

 57 

модел овог заштићеног подручја као његови амбасадори. Презентацији је 

присуствовала и управница наведеног подручја Александра Вујасиновић. 

 

*март 2021. 
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*прилагођавање епидемиолошким условима 
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23.3. 

 

Наша школа , као једна од двадесет у Србији , након дводелног поступка 

пријаве , добила је ознаку еТвининг школе. Школе , које су добиле ознаку , 

препознате су као предводници у областима дигитална пракса , безбедности 

на интернету , иновативни и креативни приступи педагогији и подстицање 

континуираног стручног усавршавања запослених. 

*април 2021. 

4.4. 

 

Ученици осмог разреда наше школе , Димитрије Николовски , Марко Шћекић 

,Марко Рапченко и Марко Дердић пласирали су се на Републичко такмичење. 
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7.4. 

 

 

У Београду је одржано Државно школско првенство у пливањуна ком је наша 

ученица Леа Седер освојила златну медаљу у стилу 50 метара леђно. 

17.4. 
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На Општинском такмичењу из Технике и технологије наши ученици су 

постигли завидан успех Михајло Шарчев 5/2- 2.место  Милица Шупић 8/1 - 1. 

место и Димитрије Николовски 8/1 - 3.место. 

*мај 2021. 
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Под  слоганом „Посади свој хлад “ поводом Дана шума ,ученици наше школе 

су дали свој допринос посадивши саднице белог јасена .Активност су 

осмислиле учитељице Ивана Савић и Драгица Грујић. Акцији су се 

прикључили и инж. хортикултуре Јасна Маширевић и Јавно предузеће 

„Белило“. 

*јун 2021. 

Завршила се још једна школска година  и дошло је време да се опростимо од 

још једне генерације . Генерације , која је и поред епидемиолошке ситуације , 

наставе на даљину и све у свему отежаних услова за рад показала одличне 

резултате . 16.6. је уприличена свечана додела Вукових диплома и 

проглашење Ђака генерације . Поносни смо што је осам ученика напустило 

школу носећи у руци Вукову диплому . Титулу Ђака генерације је својим 

радом , залагањем и представљањем наше школе на разним такмичењима 

на којима је постизао одличне резултате понео Димитрије Николовски 

,ученик 8/1. Ми му од срца честитамо ! 

Целој генерацији желимо успех на предстојећем завршном испиту ,да се 

упишу у жељену средњу школу и да са пуно ентузијазма крену у следећи 

перио свог одрастања. Поносни смо што сте били наши ученици ! 

Колектив Основне школе „23. октобар“. 
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